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Proposta de Reforma Tributária vai ao plenário na próxima legislatura
Depois de aprovada na Comissão Especial da Câmara
Federal com alguns ajustes, a Reforma Tributária (Proposta de
Emenda à Cons tuição 293/04), do deputado Luiz Carlos Hauly
(PSDB-PR), vai ao Plenário na próxima legislatura. Caso
aprovada, segue para o Senado. Esta é a primeira reforma do
sistema de tributos em vigor capitaneada pelo Parlamento. As
anteriores foram apresentadas pelo Poder Execu vo, disse o
parlamentar.
“É uma reforma de reengenharia tributária, com
crescimento sustentável e inclusão social. O projeto é fruto de
um entendimento que ﬁzemos com todo o país. Visitamos 23
estados, ﬁzemos 163 palestras neste período, mais de 350
reuniões técnicas de trabalho”, reforçou.
Segundo o parlamentar, o esforço concentrado atende
também ao pedido do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para
aprovar a Reforma Tributária. “O próximo passo é levar a
proposta ao Plenário da Câmara. Nossa proposta é
suprapar dária. Ela atende aos interesses dos municípios, dos
estados, dos trabalhadores, dos auditores. O Brasil vai ganhar
muito com isso”.
Como modelo, o IBS teria o imposto sobre valor
agregado que existe na Europa e no Canadá. "É um imposto
neutro de valor agregado”, disse ele. A proposta prevê uma
nova forma de par lha dos tributos arrecadados no País e cria
um período de transição para o novo sistema, que vai durar 15
anos, dividido em três etapas.

Hauly recebe representantes da Anaﬁsco. Da esquerda
para a direita, Rafael, Ivonei, Hauly e Fábio Macêdo

Carga tributária - O relator informa que a atual proposta não
altera a chamada carga tributária, ou seja, o patamar de
impostos pagos em relação à riqueza do país, que somou cerca
de 32% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016. A ideia é que a
arrecadação da União, dos estados e dos municípios seja
man da em percentuais proporcionais aos registrados nos
ú l m o s a n o s . " E va m o s m a nte r o s at u a i s f u n d o s
cons tucionais que já existem. As vinculações para Saúde,
Educação, assistência social, estão todas man das. Para o
BNDES, PIS/Pasep, estão todas man das", acrescentou Hauly.
Hauly também defendeu a fusão da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) com o Imposto de Renda, e
a criação de um imposto sele vo para os seguintes itens:
energia, combus veis, telecomunicações, cigarros e bebidas.

IBS: a proposta de transformar 9 tributos em apenas um
Se for aprovado no Plenário como apresentado, o Imposto
Sobre Operações de Bens e Serviços (IBS) subs tuirá os
seguintes tributos:
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Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Coﬁns)

Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep)

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

7
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Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

Programa de Integração Social (PIS)

9

Salário-educação

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS)
Imposto Sobre Serviços (ISS)
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Conheça a nova bancada pernambucana na Câmara Federal e no Senado
Nas eleições deste ano, os cidadãos pernambucanos
escolheram a bancada de deputados federais bem
diversiﬁcada para o quadriênio de 2019-2022. Em PE, os 25
eleitos são ﬁliados a 17 par dos diferentes, reunidos em
coligações dis ntas. Dos 25 atuais deputados, 14 se
reelegeram. Para o Senado, os pernambucanos reelegeram
Humberto Costa, do PT, e elegeram Jarbas Vasconcelos, do
MDB, que estava afastado da polí ca há anos.
No dia 1° de fevereiro, haverá cerimônia de posse dos
deputados federais no Plenário Ulysses Guimarães. O 1º lugar
na Câmara Federal foi para o ﬁlho do ex-governador Eduardo
Campos, falecido em um acidente aéreo quando era candidato
à presidência da República em 2014. João Campos, de 24 anos,
é um iniciante na polí ca, mas recebeu a força de todo o legado
da família. Ultrapassou a marca da sua avó, Ana Arraes, em
votos. Obteve 460.387 votos e sua avó na úl ma candidatura,
384 mil.
Entre os eleitos do PT, está Marília Arraes, neta do exgovernador pernambucano Miguel Arraes. Ela obteve o 2º
lugar na eleição para federal. Antes, tentou sair candidata a
governadora, mas a nacional do PT optou por apoiar a
candidatura de Paulo Câmara, reeleito pelo PSB. Ela obteve a
marca de 193.108 votos.
André Ferreira (que ﬁcou em 3º lugar, com 175.834
votos), Pastor Eurico e Bispo Osséssio fazem parte da bancada
evangélica na Câmara Federal.
O deputado federal Felipe Carreras, do PSB, conseguiu
um bom resultado eleitoral na sua reeleição, com um total de
114.268 votos.

Para o Senado, os pernambucanos reelegeram Humberto Costa e
elegeram Jarbas Vasconcelos.

Já o deputado federal Tadeu Alencar (PSB), 53.597 votos.
Servidor público de carreira da Fazenda Nacional, ele tem
apoiado a categoria fazendária nas negociações sobre a
Reforma Tributária e a Reforma da Previdência.
As agremiações do PT, PDT, PRB e PP elegeram dois
parlamentares cada. Os demais 12 par dos elegeram um
deputado federal, cada um.
Luciano Bivar, eleito pelo PSL, está como presidente
estadual do par do. Atualmente o PSL é a legenda do
presidente eleito Jair Bolsonaro. O ex-prefeito de Olinda,
Renildo Calheiros, do PCdoB volta à Câmara Federal. Ele já foi
deputado federal em outras eleições.
O segundo eleito pela legenda do PT foi Carlos Veras,
que deixou a presidência regional da Central Única dos
Trabalhadores (CUT-PE) para disputar uma eleição pela
primeira vez. Veras é o primeiro agricultor familiar eleito
deputado federal em Pernambuco.

Frente Nacional de Prefeitos repudia retenção indevida de municípios mineiros
Uma moção de repúdio foi realizada pela Frente
Nacional de Prefeitos (FNP) ao governo do Estado de Minas
Gerais pela retenção indevida de valores cons tucionalmente
pertencentes aos municípios mineiros. De acordo com dados
divulgados no dia 22/11, a dívida do Estado com os municípios
em razão da nega va de repasse de receitas oriundas de ICMS,
...............

IPVA, multas de trânsito, Fundeb, transporte escolar
eassistência social já ultrapassa os R$ 10,5 bilhões. No
documento, a FNP alega que tal situação afronta a essência do
sistema federa vo brasileiro e, consequentemente, prejudica
a população, trazendo gravíssimos prejuízos na prestação de
serviços públicos fundamentais.
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Conﬁra a relação dos deputados federais eleitos por Pernambuco
Danilo Cabral (PSB)
reeleito

João Campos (PSB)

Marília Arraes (PT)

460.387

193.108

Raul Henry (MDB)

87.585

Wolney Queiroz (PDT)

82.592

reeleito

André Ferreira (PSC)

Sebas ão Oliveira (PR)
reeleito

Pastor Eurico (Patriota)
reeleito

Andre De Paula (PSD)
reeleito

Luciano Bivar (PSL)

Felipe Carreras (PSB)
reeleito

Eduardo da Fonte (PP)
reeleito

Silvio Costa Filho (PRB)

Daniel Coelho (PPS)
reeleito

Fernando Filho (DEM)
reeleito

91.635

175.834

Fernando Monteiro (PP)
reeleito

82.071

129.978

Gonzaga Patriota (PSB)

125.025

Augusto Cou nho
(Solidariedade) reeleito

77.817

118.641

Túlio Gadêlha (PDT)

75.642

117.943

Ricardo Teobaldo
(Podemos) reeleito

73.55

114.268

Carlos Veras (PT)

72.005

113.640

Bispo Ossésio (PRB)

65.939

109.185

Renildo Calheiros (PCdoB)

57.919

97.745

Tadeu Alencar (PSB)

53.597

92.188

Fernando Rodolfo (PHS)

reeleito

reeleito

80.498

52.824

Afrem Sindical promove Confraternização de ﬁnal de ano
Realizado no Red Lounge Buﬀet, em Casa Forte, a
confraternização de ﬁnal de ano do Afrem Sindical foi um
sucesso.
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Pres giaram o evento o deputado Antônio Moraes
e sua esposa Suely, o vereador Carlos Gueiros e o futuro
deputado William Brígido, além de integrantes do
Sindiﬁsco Nacional e da Procuradoria do Município.
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